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لميوم الثاني عمى التوالي الطيران الحربي السوري يستهدف مخيم خان "
 "الشيح بريف دمشق

 
 

 

 شاب فلسطيني يقضي في سورية. 

  استمرار انقطاع المياه منذ حوالي الشهر والكهرباء من أكثر من عام ونصف
 .عن اليرموك

 البطالة من أبرز المشكالت التي تواجه أبناء مخيم الرمل في الالذقية. 
 األمن السوري يعتقل الجئ فلسطيني. 

 "فيلم للجزيرة يتحدث عن مأساة قوارب الموت" عابرون من الموت. 

 
 

 من آثار الدمار في مخيم خان الشيح
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 ضحايا
من أىالي مخيم حندرات في االشتباكات الدائرة بين قوات " وائل احمد عبد الحق"قضى الشاب 

المعارضة السورية والجيش النظامي عمى جبية مخيم حندرات، يذكر أنو من عناصر قوات 
القدس الذي يعتبر من أبرز القوات الفمسطينية التي تقاتل إلى جانب النظام السوري في جبيات 

حمب الغربية التي تشيد معارك طاحنة منذ عدة أيام بين الجيش النظامي وقوات المعارضة 
 .السورية

 
 آخر التطورات

لميوم الثاني عمى التوالي يتعرض مخيم خان الشيح لالجئين الفمسطينيين بريف دمشق لمقصف 
بالطيران الحربي، حيث استيدفت الحارة الشرقية منو، وبحسب ما أورده مراسمنا من داخل المخيم 

بأن انفجارات ضخمة ىزت أرجاء المخيم في ساعات ما بعد الظير تبين بأنيا نتيجة قصف 
المخيم بالبراميل المتفجرة ما أسفر عن وقوع عدد من اإلصابات بين صفوف المدنيين إضافة إلى 

دمار كبير في ممتمكات األىالي إلى ذلك يشيد مخيم خان الشيح والمناطق المجاورة لو توتر 
 . أمني إنعكس سمبًا عمى األوضاع المعيشية وأدى إلى إغالق طريق زاكية ـــ خان الشيح

 
 من آثار الدمار في مخيم خان الشيح

أما في دمشق فيستمر انقطاع المياه عن مخيم اليرموك المحاصر من أكثر من خمسة عشر 
شيرًا، حيث تتفاقم األزمات المعيشية التي يعاني منيا األىالي في ظل نفاد معظم المواد الغذائية 

منو إضافة إلى انقطاع التيار الكيربائي منذ أكثر من عام ونصف، وتوقف جميع مخابزه 
ومشافيو عن العمل، ويذكر أنو بسبب الحصار الذي يفرضو الجيش النظامي ومجموعات من 
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الجئًا بسبب نقص " 155"القيادة العامة عمى أىالي مخيم اليرموك قد قضى – الجبية الشعبية 
 .التغذية والرعاية الطبية

وفي الالذقية يشتكي أىالي مخيم الرمل من أزمات اقتصادية متعددة أبرزىا انتشار البطالة في 
صفوفيم حيث أدى الوضع األمني المتوتر الذي يشيده المخيم وجواره من انتشار لمحواجز 

األمنية وتدقيق عمى الشباب إلى توقف معظميم عن العمل مما ضاعف من األعباء االقتصادية 
يجارات المنازل والمواصالت  .الممقاة عمى كاىميم خاصة مع ارتفاع أسعار المواد التموينية وا 

حيث " عابرون من الموت"وعمى صعيد مختمف تعرض قناة الجزيرة اإلخبارية فيممًا بعنوان 
يتحدث الفيمم عن مأساة غرق مراكب الموت في البحر المتوسط والتي يشكل الالجئون 

. الفمسطينيون والسوريون معظم ضحاياىا
 08/10/2014اليوم األربعاء " تحت المجير"ويعرض الفيمم ضمن حمقة جديدة من برنامج 

 بتوقيت غرينتش، كما تعاد الحمقة في األوقات 14.05) بتوقيت مكة المكرمة 17:05الساعة 
 :التالية

 13/9/2014 صباحا بتوقيت مكة المكرمة، السبت 10:05 الساعة 11/9/2014الخميس 
 . فجرا بتوقيت مكة المكرمة05:05الساعة 

 
 اعتقال

فمسطيني الجنسية من قبل قوات األمن السوري منذ " محمد محمود عبد اليادي"اعتقل الشاب
 يذكر أن عدد الالجئين الفمسطينيين المعتقمين ،حوالي األسبوعين في جديدة الفضل بريف دمشق

–  شخصًا منذ بداية األحداث في سورية وحتى نياية سبتمبر 750في سجون النظام السوري بمغ 
 . بحسب اإلحصائيات الموثقة من قبل مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية2014أيمول 
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 لجان عمل أهمي
قامت لجنة فمسطينيي سورية في تركيا بتوزيع األلعاب واليدايا عمى أطفال الالجئين الفمسطينين 
السوريين الميجرين في مدينة مرسين التركية، يشار أن عدد العائالت الفمسطينية السورية في 

 .مدينة مرسين التركية يبمغ أكثر من سبعين عائمة

 
 في تركياطفال الالجئين األتوزيع األلعاب والهدايا عمى 

  


